
ESTADO DO f AR Á
PKEFEITUKA HUHICML DE FLORESTA DO ARAGUAIA

DO

LEI H° 294 DE 12 DE ABRIL DE 2012

Dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal de

entidades de promoção educacional, científica, cultural, artística,

esportiva, social ou filantrópica que sirvam ao interesse da

coletividade, com fins não-econômicos, sediadas no Município de

Floresta do Araguaia.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. As entidades de promoção educacional, científica, cultural, artística,

esportiva, social ou filantrópica que sirvam ao interesse da coletividade, com fins não-

econômicos, poderão ser declaradas de utilidade pública municipal, mediante lei

especial para cada caso.

Parágrafo único. A declaração de utilidade pública será concedida por proposta

de iniciativa do Prefeito ou de qualquer Vereador.

Art. 2°. A declaração de utilidade pública observará os seguintes requisitos:

1 - que a entidade seja constituída no Município de Floresta do Araguaia;

II - que seja inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

III - que comprove seu efetivo e contínuo funcionamento nos 12 (doze) meses

imediatamente anteriores à formulação do pedido, com exata observância do estatuto,

mediante declaração emitida por sua Assembleia Geral e anexando relatório de
atividades estatutárias:

a) (VETADO);

b) (VETADO);

C) (VETADO).

IV - que apresente seu estatuto com as alterações, se existentes, com o devido
registrado em Cartório competente;

V - que apresente ata da eleição e posse da diretoria em exercício, com o devido
registrado em Cartório competente;

VI - que não sejam remunerados, por qualquer forma, os cargos de diretoria e
que não distribua lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto;

VII que, comprovadamente, mediante a apresentação de relatório
circunstanciado dos 12 (doze) meses anteriores à formulação do pedido tenha
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promovido atividades educacionais, científicas, culturais, artísticas, esportivas, sociais

ou filantrópicas de caráter geral e indiscriminado em prol da comunidade.

Parágrafo único. Os documentos referidos neste artigo deverão ser em originais

ou em cópias autenticadas e acompanharão necessariamente a proposta de declaração

de utilidade pública.

Art. 3°. Em caso de mudança de denominação da entidade, haverá necessidade

de nova declaração, cuja lei revogará, expressamente, a declaração anterior.

Art. 4°. Não se incluem, na presente Lei, as entidades que, somente, tenham

cunho religioso ou que atendam apenas pessoas registradas no seu quadro de

associados.

Art. 5°. (VETADO).

Art. 6°. Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, o

arquivamento da documentação descrita no art. 2°.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta do Araguaia/PA, 12 de abril de 2012

Prefeito
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